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ZBOŽNOST ZAČÍNÁ A KONČÍ EVANGELIEM 
(EF 6,13-17) 

 
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. 
Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu 
bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v 
pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství 

každou mysl, aby byla poslušna Krista, 
2 Korintským 10:3-5 

 
Efezským 6:13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se 
mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. 
14 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem 
spravedlnosti, 
15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ 
16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely 
toho Zlého. 
17 Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. 
 
 

I. OBLEČTE SI ZBROJ (13) 
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II. OBLEČTE SI ZBROJ EVANGELIA (14-15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. OBLEČTE SI ZBROJ SPASENÍ (16-17) 
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PŘÍSUDEK, EPICENTRA, PIÓN, 
ÚŽEH, DOBRO, HOROLEZEC, MSTA, 
TISK, OPAR, VODIČ, LOTO, TORZO, 
SRAZ, ARIE, KROSNY, CHABR, 
PARTE, REAKCE, SLZA, PLEN, ACER, 
ELASTIKA, HRAD, KABEL, VUŘT, 
PLEC, ÚTOK, RUBL, LÓŽE, FREON, 
BÝCI, PRST, UZLY, ANODA, PRUT, 
VŘED, UZRÁT, ŽIAR, OŘEŠEC, 
LAMPA, BEČVA 

Tajenka: 

Jonáš 2:8 Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba 
vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. 

9 Ti, kdo se šalebných přeludů drží, ………………………………………………………………………. 
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15. května 2022  

OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas  

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a vedení Pavel Borovanský (Ž 42), 

písně Terezka Weberová. 

V neděli 22.5. budeme pokračovat ve čtení z knihy Úsilí o svatost, dá-li Bůh. 

Na neděli 29.5. po shromáždění plánujeme křest Zuzky Hejkrlíkové.  

 

Libye: Hrozby uprostřed obnoveného růstu církve 

Libye, která byla v dobách rané církve aktivním centrem křesťanství, je 
dnes známá jako epicentrum pronásledování, které je tak extrémní, že v 
zemi dnes zůstává jen málo věřících. Podle některých zpráv však počet 
vyznavačů Krista začíná opět růst, a to i přes rostoucí odpor vládních 
představitelů i rodin. Během prvních měsíců roku 2022 zatkly libyjské 
úřady několik mladých mužů pod záminkou ochrany "libyjských a 
islámských hodnot". Pod zjevným nátlakem se tito zadržení nakonec 
přiznali k údajnému pohrdání islámem a komunikaci se zahraničními 
organizacemi. Další věřící se údajně začali skrývat poté, co čelili výhrůžkám 
na sociálních sítích. Při jednom z nedávných incidentů byl mladý 
křesťanský chlapec pobodán svým strýcem a přežil jen díky tomu, že 
pohotově zasáhl jeho přítel. Po tomto incidentu byl chlapec rodinou 
donucen vyznávat islám. Chvála Bohu za zprávy, které naznačují, že stále 
více Libyjců přichází k víře v Krista. Kéž Bůh obdaruje všechny své 
pronásledované moudrostí, když se snaží shromažďovat k bohoslužbám a 
snaží se oslovovat lidi kolem sebe poselstvím evangelia. 

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v 
něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak 

docházíte cíle víry, spasení duší. 1Pt 1:8-9 

http://www.cirkevusti.cz/

